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CZY PRZESZŁOŚĆ MA ZNACZENIE?
DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI W SOCJOLOGICZNYCH 
INTERPRETACJACH TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

Po dwudziestu latach od początku przełomu ustrojowego w Polsce dorobek 
interpretacyjny polskiej socjologii transformacji poddaje się stopniowo opisowi 
i ocenie. Przez ten czas nagromadziły się w socjologii różne spojrzenia na prze-
miany systemowe, rozmaite ich modele i wyjaśnienia, wiele jest także zebranego 
materiału empirycznego. Dorobek tych badań stanowią diagnozy stanu społe-
czeństwa w kolejnych momentach zmian, przewidywania kierunków dalszych 
przekształceń, wreszcie zaangażowane analizy deformacji i zagrożeń transforma-
cji, niestroniące od jej wyraźnych ocen. 

Pośród wielu ważnych aspektów wyróżnia się problem roli przeszłości 
w wyjaśnieniu istoty i kierunku polskiej zmiany systemowej. Jego znaczenie 
wynika nie tylko z faktu, że odniesienia do historii towarzyszyły refl eksji socjo-
logicznej przez cały okres transformacji i były jej niezbywalną częścią. Przede 
wszystkim chodzi o to, że zrozumienie teraźniejszości dokonywane było i jest 
w trakcie nieustannej reinterpretacji przeszłości. W refl eksji nad transformacją 
zmieniający się obraz przeszłości jest ruchomym punktem odniesienia w wy-
jaśnianiu bieżących procesów (por. Kurczewski 1998: 70). Obrazy przeszłości 
i teraźniejszości warunkują się więc wzajemnie. Sposób, w jaki socjologowie 
sięgają do spuścizny historii, jest wynikiem przyjmowanych przez nich koncepcji 
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o charakterze i kierunku transformacji. Rekonstrukcja tych odwołań jest pośred-
nio analizą socjologicznych interpretacji zmiany systemowej.

Warto zatem przyjrzeć się, jak przez lata zmieniał się i meandrował nurt 
socjologicznych interpretacji polskich przemian, złączony z niezbędnym mu od-
czytywaniem sensu przeszłości. Całość socjologicznych analiz można podzielić 
na dwa aspekty, które pomimo zbliżeń pozostały osobnymi nurtami refl eksji nad 
rolą przeszłości w badaniu transformacji. Jeden, dominujący i obecny od same-
go początku, dotyczył poszukiwania w rzeczywistości zakorzenienia postkomu-
nistycznego ładu społecznego PRL-u. Natomiast drugi, który nabrał znaczenia 
i wigoru dopiero od drugiej połowy lat 90., polegał na wyjaśnianiu fenomenu 
polskiej zmiany systemowej przez skonfrontowanie z odległą historią zacofania 
naszego regionu i jego peryferyjnym położeniem w kapitalistycznym systemie 
światowym.

W pierwszych latach transformacji refl eksja socjologiczna nad nową rze-
czywistością, zarówno ta rejestrująca nowe zjawiska, jak i usiłująca dokonać ich 
interpretacji, była osadzona w analizach systemu społecznego, który właśnie za-
kończył swe istnienie. Przeszłość odgrywała niezwykle ważną rolę w widzeniu 
teraźniejszości. Dokonanie bilansu i interpretacja niedawnej, świeżo zamkniętej 
rzeczywistości realnego socjalizmu stanowiły naturalny punkt wyjścia. Stan spo-
łeczeństwa w transformacji – zwłaszcza mentalność społeczna, interesy i wartości 
– były opisywane w przeważającym stopniu w kategoriach rezultatów tego, co 
działo się ze społeczeństwem w schyłkowych latach PRL-u. Diagnozy społecz-
ne w pierwszym okresie były więc często kontynuacją wątków problemowych, 
a nawet ujęć interpretacyjnych sprzed 1989 roku. 

Jednym z ważnych momentów otwierających nurt refl eksji nad procesami 
transformacji był szeroko dyskutowany w środowisku socjologicznym „bilans 
otwarcia”, dokonany w 1990 roku w pracy Co nam zostało z tych lat… (Marody 
1991, 1991a). W tej próbie syntetycznego opisu stanu polskiego społeczeństwa 
u progu zmiany systemowej znalazł się złożony obraz skutków oddziaływania 
pogrążonego w kryzysie systemu na codzienne sposoby myślenia i działania Po-
laków. Opisano tam procesy adaptacyjne jednostek do rzeczywistości schyłko-
wego realnego socjalizmu. Tej interpretacji przyświecało założenie, że z powodu 
wyłonienia instytucjonalnych ram socjalizmu nie w rezultacie spontanicznych 
procesów społecznych, ale z ideologicznej wizji społeczeństwa, podstawowym 
czynnikiem przekształcającym zarówno system, jak i społeczeństwo były pro-
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cesy wzajemnego dostosowywania się obu tych obszarów: świata ludzi i reguł 
systemu (Marody 1991: 5).

Stwierdzając u schyłku lat 80. przekroczenie granic adaptywności zarówno 
systemu, jak i społeczeństwa, autorzy widzieli główne źródła tego kryzysowego 
procesu w spontanicznych strategiach obronnych ludzi. Postępujący rozpad sys-
temu wiązał się z rozpadem społeczeństwa. Kryzys systemu realnego socjalizmu, 
przejawiający się w obszarach sprawowania kontroli nad gospodarką i polityką 
(Staniszkis 1991a), współwystępował z kryzysem jego tożsamości, wyrażającym 
się utratą legitymacji i motywacji. Oznaczało to zagrożenie dla społecznej in-
tegracji. Zablokowane były możliwości zaspokajania wielu istotnych potrzeb. 
Uciekając przed nieefektywnością sfery publicznej, ludzie podejmowali dzia-
łania uniezależniające ich podstawowe dążenia od systemu instytucjonalnego. 
W ten sposób powstawały mechanizmy określone przez Elemera Hankissa 
w 1988 roku mianem „społeczeństwa drugiego obiegu” (Hankiss 1988). Istot-
ny był fakt nieformalnej, wręcz quasi-instynktownej natury reguł społeczeństwa 
„drugiego obiegu” Niestety, z powodu przeszkód doktrynalnych te formy ak-
tywności nie owocowały powstawaniem nowych instytucji, ale były dziwnym, 
nieformalnym tworem „przerastającym” tkankę ofi cjalnego systemu instytucjo-
nalnego. Następowała amalgamacja przestrzeni społecznej, powodująca rozmy-
wanie norm funkcjonowania całego systemu. Rzeczywistość stawała się nor-
matywnie nieoznaczona, tzn. przestawała być rzeczywistością społeczną, czyli 
rzeczywistością podzielanych znaczeń i jasnych, wspólnych reguł działania (Ma-
rody 1991a: 228–244). 

Ukształtowane wtedy wzory społecznego działania pozostawały często 
poza świadomą kontrolą jednostek, co przyczyniło się do ich trwałości i opor-
ności wobec zmian, jakie niosła transformacja. Drugi typ działań, najczęściej 
uważanych za odświętne, przybierał postać masowych protestów społecznych. 
Charakteryzowało je odwoływanie się do zasad etycznych, a nie pragmatycz-
nych, negacja systemu, przeciwstawianie społeczeństwa państwu oraz krótkie, 
odświętne poczucie wspólnoty, mające źródło w zewnętrznym zagrożeniu i racji 
moralnej. Oba rodzaje uspołecznienia były oddzielone i oba wykazywały dużą 
oporność na zmianę (Marody 1996; 1999).

W tych kryzysowych warunkach większość Polaków posiadała jednak wy-
raźnie wyartykułowany, alternatywny obraz porządku społecznego, sformułowa-
ny na podobieństwo rozwiniętych społeczeństw zachodnich. Dzięki kontaktom 
z Zachodem upowszechniały się wzięte stamtąd wzorce racjonalności i sensu 
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ludzkich działań. Kontakty te pozwalały też na stwierdzenie, że zaspokajanie 
aspiracji i dążeń zgodnie z tymi wzorcami było możliwe. Kształt systemu realne-
go socjalizmu jawił się więc jako jedyna przeszkoda uniemożliwiająca osiągnię-
cie tego celu (Marody 1991a: 249). Reformy wprowadzane od 1989 roku podąża-
ły w tym właśnie, społecznie akceptowanym i w wielu wymiarach rozpoczętym 
już w latach 80. kierunku stworzenia rozwiązania ustrojowego, wzorowanego na 
państwach zachodniej Europy. 

Uwaga badaczy skupiała się głównie na tych składnikach habitusów, wywo-
dzących się z czasów PRL-u, które nie tylko nie sprzyjały szybkim i owocnych 
przemianom, ale stanowiły wręcz przeciwieństwo pożądanych teraz nawyków 
i postaw społecznych (np. Rychard 1993; Sztompka 1991, 1997). Te socjali-
styczne residua pełniły rolę balastu przemian modernizacyjnych (Marody 1991: 
256).

Jedyne dwie formy uspołecznienia, jakie powstały i zachowały się w warun-
kach PRL-u, dotyczyły dostosowawczych strategii na poziomie jednostkowym 
i rodzinnym oraz na poziomie odświętnych zachowań wspólnotowych w szcze-
gólnych sytuacjach protestów społecznych. Okres krótkiego „miodowego mie-
siąca transformacji” (Ziółkowski 1994) potwierdził siłę strategii wspólnego, 
odświętnego zaangażowania w „wielkie sprawy”. Natomiast późniejszy etap 
stopniowego upowszechniania nowych reguł instytucjonalnych był kształtowa-
ny przez wpływ codziennych, odspołeczniających nawyków, wspomnianych 
socjalistycznych residuów, takich jak nastawienia na bezpośrednie gratyfi kacje 
czy zjawisko dualizmu etycznego (Rychard 1993a; Marody 1991). Przyczyn nie-
powodzeń i zahamowań „mozolnej codzienności transformacji” z rzadka tylko 
doszukiwano się w błędach towarzyszącym reformom, jak na przykład braku 
spójnej ideologii przemian, tłumaczącej ludziom nową rzeczywistość oraz cele 
reform (Buchner-Jeziorska 1993: 36). 

Często posługiwano się pojęciem homo sovieticus, oznaczającym trwały 
i negatywny dla wymagań transformacji typ mentalny (Świda-Ziemba 1990, 
1994). Do tych opornych na zmiany pozostałości socjalizmu zaliczano wyuczoną 
bezradność, niską tolerancję nierówności społecznych, labilność norm i szcze-
gólny stosunek do prawa (Wnuk-Lipiński 1991a, 1991b). Szkodliwym balastem 
miało być wciąż żywotne i praktykowane nastawienie kolektywistyczne i wyni-
kający stąd defi cyt pożądanych postaw indywidualistycznych (Marody 1991b: 
35–39). Wskazywano ponadto na wybiórcze i instrumentalne sięganie do haseł 
ideologicznych socjalizmu w celu obrony bieżących interesów, zagrożonych 
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przez nowe rynkowe reguły (Mokrzycki 1991; Krzemiński 1992). Według usta-
leń Marka Ziółkowskiego Polacy w roku 1992 funkcjonowali w obrębie dwóch 
konstelacji mentalnych, które wyrażały się zarówno w indywidualnych orienta-
cjach, jak i w regułach instytucjonalnych. Oparte były one na dwóch opozycyj-
nych logikach. Pierwsza, stanowiąca rdzeń transformacji, tworzyła spójny układ 
uniwersalistyczno-rynkowo-osiągnięciowo-indywidualistyczno-antyegalitarny. 
Natomiast konstelacja druga składała się z luźno powiązanego układu partyku-
larystyczno-opiekuńczo-roszczeniowo-tradycyjno-wspólnotowo-egalitarnego. 
Był on także dysfunkcjonalnym spadkiem po poprzednim systemie (Ziółkowski 
1993; Ziółkowski i in. 1994). 

Często pisano krytycznie o tym konserwatyzmie aksjologicznym Polaków, 
mając na myśli głównie egalitaryzm i wysoki poziom oczekiwań socjalnych 
wobec państwa. Wskazywano na niekonsekwencje i sprzeczności w treści spo-
łecznych aspiracji, ukształtowanych w przeszłości. Ta dezorientacja – zarówno 
aksjologiczna, jak i poznawcza, czasem mocniej określana mianem regresu po-
znawczego i chaosu aksjologicznego (Grabowska i in. 1992) – niepokoiła bada-
czy groźbą nowego konfl iktu społecznego (Zaborowski i in. 1993). Wyposażenie 
mentalne polskiego społeczeństwa poddawano ponadto ocenie w kategoriach 
kompetencji cywilizacyjnych, niezbędnych do udanej modernizacji społecznej. 
Było to spojrzenie z punktu widzenia cech mentalnych właściwych społeczeń-
stwom Europy Zachodniej. Wskazywano nie tylko na braki niezbędnych w wa-
runkach rynku i demokracji umiejętności, nastawień i sposobów myślenia, ale 
także na powszechność postkomunistycznych nawyków mentalnych, będących 
wręcz ich zaprzeczeniem (Sztompka 1991, 1997). 

Polacy nie byli zatem przygotowani, by sprostać wyzwaniom moderniza-
cyjnym. Winą za ten stan rzeczy obarczano PRL-owską przeszłość. Można nawet 
powiedzieć, że ze swoją socjalistyczną mentalnością polskie społeczeństwo sta-
nowiło przeszkodę w pomyślnym przejściu do w pełni nowoczesnego społeczeń-
stwa. W tej sytuacji wprowadzenie nowych reguł instytucjonalnych wydawało 
się znacznie łatwiejszym zadaniem niż ich upowszechnienie i społeczne przysto-
sowanie się do nich zgodnie z intencją reformatorów.

W interpretacjach pierwszych lat transformacji socjologowie bardzo często 
sięgali do przeszłości. Było to jednak niemal wyłącznie nawiązanie do czasów 
PRL-u, a zwłaszcza jego okresu schyłkowego. Chodziło o dokonanie bilansu 
dziedzictwa tamtego okresu z punktu widzenia potrzeb transformacji. Reformy 
ustrojowe tworzyły podstawy nowego systemu. Oczekiwano, że ludzie dosto-
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sują swoje działania do nowych reguł, jednak skażeni syndromem homo sovie-
ticus okazywali się niezdolni do sprostania temu zadaniu. W myśleniu o zmia-
nie ustrojowej przeszłość, przede wszystkim ta niedawna, zakodowana w men-
talności ludzi, a także w strukturze społeczeństwa, odgrywała rolę przeszkody 
i była źródłem utrudnień. Była czymś, co należało przezwyciężyć, odrzucić, aby 
społeczeństwo mogło osiągnąć sukces w transformacji. Socjologowie nie spo-
glądali na przeszłość jako na konieczny budulec nowej rzeczywistości. Tylko 
nieliczni badacze, jak Jadwiga Staniszkis, Witold Morawski czy Edmund Mo-
krzycki, zwracali uwagę na elementy ciągłości w zmianie i rolę odległej, przed-
komunistycznej przeszłości (Staniszkis 1992; Mokrzycki 1991; Morawski 1993). 
Przeważał doraźny, diagnostyczny cel refl eksji socjologicznej i przekonanie
 o rewolucyjnym, radykalnym charakterze przełomu. 

W kolejnych latach nastąpiła istotna zmiana w sposobie oceniania spuści-
zny socjalizmu. W większości refl eksji socjologicznych z drugiej połowy lat 90., 
które pisane były w duchu popularnej wtedy analizy instytucjonalnej, „zależność 
ścieżkowa”, czyli wyjaśnienie historyczne, było ważnym składnikiem interpre-
tacji. Sięganie do dziedzictwa socjalizmu coraz częściej oznaczało skupienie na 
genezie i uzasadnieniu specyfi cznych rozwiązań postkomunizmu, bez przesądza-
nia, czy należą do kategorii przeszkód i utrudnień pomyślnej modernizacji (por. 
Domański, Rychard 1997). 

Badacze, którzy czynili nawiązania do „minionego ustroju”, opierali się na 
przekonaniu, że okres PRL-u wytworzył własne mechanizmy różnicowania spo-
łecznego i społecznej reprodukcji, a więc był odrębnym systemem społecznym, 
którego rolę należało potraktować poważnie. Co więcej, spostrzeżono, że socja-
lizm dopiero po swoim upadku ujawniał „swoje ściśle społeczne atrybuty” po-
przez ich „odłożone konsekwencje” (Mokrzycki 1997: 44). Edmund Mokrzycki 
wyjaśniał zasady wytworzonych wtedy mechanizmów strukturalnych, które były 
skutkiem gospodarki planowej i dominującej roli państwa. Przebudowana została 
cała tkanka społeczna, a główne elementy struktury społecznej, jak chłopstwo, 
robotnicy i inteligencja, zmieniły swój charakter. Wobec braku rynku zanikły 
bezpośrednie relacje międzygrupowe, zastąpione przez relację wobec państwa. 
To ono stało się adresatem roszczeń, gdyż nie istniały wyodrębnione interesy gru-
powe. Wszystko to stworzyło strukturalną podstawę solidarności roszczeniowej 
i postaw kolektywistycznych. Żywotność takich postaw w III RP brała się zatem 
z trwania tych makrostrukturalnych uwarunkowań (Mokrzycki 1997: 43–46).
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Dziedzictwo socjalizmu ujawniało swój ciężar i moc kształtowania nowej 
rzeczywistości także w analizach skupionych na mechanizmach mikrostruktu-
ralnych. Socjologowie kontynuowali nurt badań z pierwszych lat transformacji, 
w których opisywano strategie adaptacyjne ludzi w warunkach realnego socja-
lizmu i ich trwałe skutki. Zakorzenienie nowego porządku społecznego było 
warunkowane skutecznym usunięciem wcześniejszego habitusu „społeczeństwa 
drugiego obiegu”. Proces ten zależał bardziej od przyswojenia nowych doświad-
czeń i utrwalenia nowych wzorów zachowań niż od zakończonej już w połowie 
lat 90. zmiany struktury instytucjonalnej (Marody 1997: 18–19). 

Zwracano uwagę na rolę innych niekorzystnych składników „starego” ha-
bitusu, ukształtowanych przez naszą historię. Jednym z nich był selektywny cha-
rakter modernizacji w okresie PRL-u i będąca jego skutkiem „niekompetencja 
cywilizacyjna” (Sztompka 1993). Zasadnicza sprzeczność habitusów czy, jak 
pisał Piotr Sztompka, dwóch przeciwstawnych dyskursów – realnego socjalizmu 
i narodzin kapitalizmu – skutkowała na początku lat 90. powszechnym doświad-
czeniem traumy kulturowej. Należący do odchodzącego systemu zestaw takich 
postaw, jak kolektywizm, nastawienie na prywatność, orientacja na przeszłość, 
zdanie na los i podkreślanie sprawiedliwości i równości, zetknął się z przeciw-
nymi wobec niego wymogami nowych reguł: indywidualizmu, nastawienia na 
sprawy publiczne, orientacji przyszłościowej, poczucia podmiotowości oraz ak-
centu na role zasług i skuteczności. Efektem tego był szok kulturowy (Sztompka 
2000). 

Wymienione czynniki oddziaływały na różne dziedziny życia społecznego. 
Szczególna rola przypadła sferze publicznej i potrzebnym do jej wzmocnienia 
społecznym umiejętnościom. Piotr Sztompka poszukiwał imponderabiliów kul-
turowych pomyślnej modernizacji. Wskazywał na takie składniki mentalnego 
dziedzictwa socjalizmu, jak cynizm, obojętność i manipulacja, utrudniające efek-
tywne działanie nowych instytucji. Przez imponderabilia rozumiał „nastroje spo-
łeczne, samopoczucie zbiorowe, morale, typowe przyzwyczajenia, resentymen-
ty, frustracje, masowe znudzenie, powszechne rozczarowanie, entuzjazm, apatia 
i wiele innych”, często nieuchwytnych empirycznie czynników (Sztompka 1997: 
5). Słabości rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zaliczanego do jednego 
z trzech głównych postulowanych celów transformacji, także widziane były 
przez pryzmat obciążeń historycznych. Zaliczano do nich brak tradycji i umie-
jętności obywatelskich, historycznie uwarunkowane ograniczenie etosu społecz-
nikowskiego do inteligencji, wreszcie przede wszystkim dziedzictwo realnego 
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socjalizmu (Gliński 1997; Morawski 1996). Słabości systemu demokratycznego 
jeszcze w 2002 roku wyjaśniano trwałością siły i znaczenia pracowniczych grup 
nacisku oraz negocjacyjnego wzoru stosunków politycznych, pochodzącego ze 
schyłkowej fazy PRL-u (Mokrzycki 2002).

Rozważając warunki powodzenia reform modernizacyjnych, socjologowie 
sięgali także do roli zbiorowych aktorów, którzy wywodzili się z czasów socja-
lizmu. Również i tutaj przeszłość była balastem. „Neoliberalna reforma godziła 
najbardziej w bezpośrednie interesy robotników przemysłowych”, zatem obawia-
no się ich potencjalnie blokującej roli (Mokrzycki 1991: 57). Podobnie niepoko-
jąca była sytuacja chłopów, tej „klasy z przeszłości”, która przetrwała w PRL-u 
w „cywilizacyjnej niszy”, a teraz tkwiła w „historycznym zaułku”, prowadzącym 
do marginalizacji (Mokrzycki 2001: 51–62). 

W warunkach demokratycznych, w których życie publiczne polega na 
uzgadnianiu interesów, a nie na ich radykalnej zmianie, odziedziczona po socja-
lizmie struktura interesów grupowych w naturalny sposób podlegała stabilizacji. 
W ten sposób zachowała ona zgodność z logiką socjalistycznego państwa dys-
trybutywnego, co w warunkach rynkowych nie tylko mobilizowało ludzi do ich 
obrony, ale także utrudniało powstanie interesów nowego typu, wspierających re-
formy rynkowe. W rezultacie musiały one zostać oparte na nieistniejącym „inte-
resie teoretycznym”, ulokowanym w projektowanym odgórnie stanie docelowym 
(Staniszkis 1989, 1991; Mokrzycki 1991: 57, 1991a: 68). Rozumiano przez niego 
wizję kierunku transformacji, ideologiczne uzasadnienie podejmowanych dzia-
łań o ważnych funkcjach perswazyjnych i propagandowych (Ziółkowski 1993: 
10). Jego skuteczność była niepewna z powodu braku realnych grup mających 
interesy w zakończeniu transformacji. Klasa średnia miała być taką grupą, dlate-
go socjologowie obserwowali proces jej powstawania i krytycznie komentowali 
oczekiwania z tym związane, wyrażane w języku dominującej liberalnej ideolo-
gii. I w tym przypadku zaszłości realnego socjalizmu uniemożliwiały szybkie 
powstanie tej klasy (Domański 1994, 2000, 2002; Mokrzycki 2001). 

Pomimo mijających lat przemian społecznych socjologowie wciąż stwier-
dzali, że „nieustannie przekonujemy się o znaczeniu przeszłości” (Rychard 2002: 
147). Nawet po dekadzie przyczyny istotnych zjawisk społecznych były nadal 
lokowane w czasach komunizmu. Analiza spuścizny Polski Ludowej okazywała 
się zasadnicza do zrozumienia fundamentów społecznych III RP oraz do wy-
jaśnienia aktualnych mechanizmów reprodukcji instytucji i wartości socjalistycz-
nych, blokujących procesy innowacji społecznych. Edmund Mokrzycki czynił 
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z socjalizmu „nie problem ideologiczny, lecz żywotny problem socjologiczny, 
którego nie wolno odesłać do „lamusa historii” (Kurczewska 2001: 198). Inni 
socjologowie może inaczej rozkładali akcenty, przykładając nie tak wielką wagę 
do znaczenia przeszłości, ale trudno byłoby wskazać interpretację zmiany syste-
mowej pozbawioną odwołań do niedawnej przeszłości. 

Dowodem, że nawet po wielu latach transformacji z pożytkiem prowadzo-
no socjohistoryczne analizy z odwołaniem do okresu Polski Ludowej była praca 
Mirosławy Grabowskiej Podział postkomunistyczny (Grabowska 2004). Główną 
tezą było stwierdzenie, że podstawowy podział polityczny, jaki ukształtował się 
i trwał przez wiele lat po 1989 roku, przebiegał między opcją postsolidarno-
ściową i postkomunistyczną. Te dwa pasma dzieliły społeczeństwo polskie na 
poziomie jednostek, zbiorowości, tożsamości i działań oraz instytucji, absorbu-
jąc inne różnice i konfl ikty polityczne. Ich źródła leżały w czasach PRL-u. Do 
wyjaśnienia tej sytuacji przystosowano znaną socjohistoryczną koncepcję Sey-
moura Martina Lipseta i Steina Rokkana (Lipset, Rokkan 1967). Jej rozwinięcie 
i adaptacja do polskich warunków polegały na znalezieniu podobnego czynnika 
historycznego, odpowiedzialnego za powstanie głównych zróżnicowań i podzia-
łów politycznych w Europie Zachodniej. Tym czynnikiem był u nas komunizm 
jako wydarzenie dzielące społeczeństwa, podobnie jak u Rokkana i Lipseta były 
nimi reformacja, rewolucje demokratyczno-narodowe i rewolucja przemysłowa. 
Komunizm wygenerował trwały podział, kształtujący wartości, postawy, zacho-
wania wyborcze oraz partie i systemy partyjne (Grabowska 2004: 14; Grabow-
ska, Szawiel 2001). W tym ujęciu przeszłość potraktowana została jako siła mo-
toryczna współczesności, a historia była rozumiana nie jako „wyabstrahowane 
dziejowe prawidłowości, ale jako ludzkie doświadczenia i pamięć oraz działanie” 
(Grabowska 2004: 14). Jest to jedna z rzadkich analiz zjawisk towarzyszących 
transformacji, głęboko zakorzeniona w przeszłości i oparta na logice wyjaśniania 
historycznego.

Drugim sposobem sięgania do przeszłości w interpretacjach transformacji 
było przywoływanie szerokiego tła historycznego, aby z dystansu ogarnąć naturę 
przełomu postkomunistycznego i szanse na zrealizowanie postawionych celów. 
W pierwszych latach przemian takie próby były bardzo rzadkie i, siłą rzeczy, jesz-
cze skrótowe, sygnalizowały raczej tylko konieczność porównawczego spojrze-
nia na wydarzenia w Europie Wschodniej. Już w 1991 roku Jadwiga Staniszkis, 
Witold Morawski, Jacek Kochanowicz i Adam Przeworski twierdzili, że utrwa-
lona od paru stuleci historyczna peryferyjność Polski odgrywała w dokonującej 
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się zmianie istotną rolę. W latach, gdy najczęściej skupiano się na bezpośrednich 
warunkach pomyślnego przejścia z komunizmu do demokracji i rynku, oni wska-
zywali na ważką rolę procesów długiego trwania i przewidywali złożony proces 
społecznych przekształceń (Morawski 1991; Staniszkis 1991; Przeworski 1991; 
Kochanowicz 1992). Ważnym celem przemian miało być pokonanie dawnej, 
a pogłębionej przez okres PRL-u, luki cywilizacyjnej (Morawski 1993: 13). 

Przewidywania wyniku przemian lokowano więc gdzieś pomiędzy drogą 
modernizacji Polski a utrwaleniem historycznej peryferyjności naszego regionu 
(Ziółkowski 1995). Porządek postkomunistyczny nie był odtworzeniem warun-
ków z początków zachodnioeuropejskiego kapitalizmu, lecz nową jakością, któ-
rej istotnym elementem była historia peryferyjności gospodarczej i zależności 
całego regionu Europy Wschodniej (Staniszkis 1994).

Istotnym wnioskiem z tych twierdzeń była teza, że działania reformator-
skie nie zdołają „zastąpić historii” (Kowalik 1991: 34). Powszechne w począt-
kach transformacji idee „dogonienia Europy” i szybkiej, imitacyjnej moderniza-
cji były przez tych socjologów odrzucane. Rozumiejąc zmianę jako wyzwanie 
cywilizacyjne, wątpiono w sens kopiowania wzorów niepasujących do polskich 
okoliczności. W tym szerokim spojrzeniu historycznym peryferyjność naszego 
położenia w Europie i spowodowane nią zacofanie powinno stanowić istotny ele-
ment wszelkich projektów rozwojowych (Kochanowicz 1992; Morawski 1993; 
Staniszkis 1994a). Bardziej odpowiedni dla wschodnioeuropejskiej specyfi ki wy-
dawał się zatem model „rozwoju alternatywnego”, opartego na przystosowaniu 
wyzwań nowoczesności do kulturowych uwarunkowań naszego kraju. Wtedy 
wynik przemian mógłby być opisywany jako efekt szczególnej, oryginalnej ada-
ptacji Polski do nowych, modernizacyjnych wyzwań (Morawski 1993: 13). 

Kiedy w 1997 roku stwierdzono zakończenie fazy wprowadzania podsta-
wowych zmian instytucjonalnych oraz rozpoczęcie etapu wolniejszych z natury 
procesów społecznego i kulturowego zakorzeniania nowych reguł i instytucji, to 
opisanie tej stopniowej akulturacji wymagało spojrzenia na charakter podłoża, na 
jakim te procesy miały się dokonać. Było to podłoże historyczne, ukształtowane 
przez procesy długiego trwania, raczej oporne wobec bieżących zmian (Szacki 
1996). Przemiana kulturowa w krajach postkomunistycznych zaczęła więc być 
opisywana jako zderzenie uniwersalnego wzoru modernizacyjnego z lokalną tra-
dycją. Natomiast w interpretacjach lat 90. to dziedzictwo pełniło zwykle rolę 
balastu opóźniającego rozwój. 
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Refl eksje nad nieadekwatnym i niewystarczającym wobec wyzwań moder-
nizacyjnych wyposażeniem kulturowym polskiego społeczeństwa wiodły dys-
kurs socjologiczny w kierunku namysłu nad przyczynami tego stanu rzeczy. Od-
powiedź wymagała zastosowania analiz porównawczych i historycznych. Dość 
powszechnie przyjmowany model uniwersalnej modernizacji był na poziomie 
badań szczegółowych od połowy lat 90. uzupełniany paradygmatem analizy in-
stytucjonalnej. Teoria ta kierowała uwagę na uznanie roli kontekstu i znaczenia 
przeszłych rozwiązań instytucjonalnych oraz historycznie ukształtowanej men-
talności i strategii działania jednostkowego. W ten sposób pod koniec lat 90. re-
fl eksja nad transformacją otworzyła się na szerokie przyjęcie historycznie zorien-
towanej socjologii. Zaczęto też spoglądać na polskie przemiany jako na element 
zjawisk globalnych, a przede wszystkim pojawił się kontekst europejski wobec 
otwarcia się perspektywy integracji z UE. 

Jacek Kochanowicz, historyk gospodarczy, zaproponował socjologom spoj-
rzenie na transformację postkomunistyczną jako na szczególny przypadek szer-
szej klasy procesów modernizacyjnych. Dzięki temu mógł zestawić ją z innymi 
wariantami modernizacji, a szczególnie z tymi, które także miały zaprojektowa-
ny charakter. Analiza porównawcza i osiągnięcia socjologii historycznej ułatwiły 
mu dokonanie rekonstrukcji trajektorii transformacji, uwzględniającej faktycz-
ne znaczenie przeszłości. Znane przypadki odgórnego inicjowania rozwoju były 
wynikiem postrzegania przez kraj położenia jako peryferyjnego z towarzyszą-
cym mu niedorozwojem gospodarczym. Podobnie było w postkomunistycznej 
Europie Wschodniej (Kochanowicz 1998: 30). 

Pod koniec lat 90. już bardzo często spoglądano na transformację przez 
pryzmat historycznej odmienności Polski i peryferyjnego charakteru naszego 
regionu. Skupienie się nad znaczeniem opóźnienia w rozwoju gospodarczym 
i społecznym Polski pokazywało transformację w innym aspekcie, znacznie po-
szerzając perspektywę poza dziedzictwo realnego socjalizmu, aż do odległych 
czasów początku kapitalizmu. W ten sposób można było interpretować zmia-
ny po roku 1989 jako „kolejną w regionie, a jedną z wielu na świecie, odgórną 
próbę wydobycia się z zacofania” (Sosnowska 2004: 340). Dawało to, między 
innymi, także „konceptualną gotowość na porażkę w wysiłkach integracyjnych 
z Unią Europejską”, które można w tej perspektywie było widzieć jako kolejną 
już próbę przezwyciężenia dystansu cywilizacyjnego naszego regionu (Sosnow-
ska 2004: 333). 
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Coraz wyraźniej socjologowie doceniali fakt, że zmiany w Europie Wschod-
niej otworzyły ją na świat i wystawiły na procesy globalizacji. Naturę tego otwar-
cia i jego skutki określano na różne sposoby. Pisano o zmianie hegemona ekono-
micznego i o westernizacji (Sosnowska 1998). Najczęstszą ramą interpretacyjną 
było jednak przejście z prowincji imperium, czy obszaru „Drugiego Świata” 
komunizmu, do peryferii światowego systemu kapitalistycznego i dokończenie 
procesów modernizacji po selektywnej modernizacji realnego socjalizmu. 

Coraz bardziej uświadamiano sobie, że teoria modernizacji okazała się nie 
tylko zbyt jednostronna i optymistyczna, ale ignorowała znaczenie różnych dróg 
rozwoju społeczeństw oraz wpływ procesów długiego trwania (Ziółkowski 1998: 
42; Wnuk-Lipiński, Ziółkowski 2001; Staniszkis 2001). Sformułowana przez 
Jacka Kochanowicza propozycja uczynienia socjologii transformacji nieco bliż-
szą socjologii historycznej została dobrze przyjęta. Badacze postrzegali wyjście 
Polski z komunizmu jako powrót na dawny, historycznie ukształtowany szlak pe-
ryferyjnego rozwoju. Naśladowczy charakter „doganiania Europy” w warunkach 
zaawansowania procesów globalizacyjnych wyrażał się obecnością elementów 
z kilku naraz faz rozwojowych. Aby zrozumieć postkomunizm, zwłaszcza w jego 
warstwie kulturowej, trzeba było uwzględnić obecność składników należących 
zarówno do wczesnej, jak i późnej nowoczesności, a także do ponowoczesności 
(Ziółkowski 1998). 

Nasza część Europy wkraczała zatem w erę globalizacji w warunkach po-
mieszania różnych czasów i epok. Transformacji postkomunistycznej, widzia-
nej w szerszej perspektywie, towarzyszyło „sprasowanie czasu”. Oznaczało to 
współistnienie systemów z różnych historycznych etapów rozwoju kapitalizmu, 
w których znajdowały się regiony najbardziej rozwinięte oraz regiony peryferyj-
ne i imitujące modernizację kraje postkomunistyczne (Staniszkis 1994a; 2003). 
Ponieważ Europa Wschodnia nie miała możliwości wpływu na historyczny kon-
tekst przemian, to nie mogła dochodzić do nowoczesnej postaci kapitalizmu 
zgodnie z logiką jego historycznego rozwoju (Mokrzycki 2001: 84 [1995a]). Do-
stępna była tylko droga „na skróty”, którą Edmund Mokrzycki celnie skwitował 
jako drogę „od protokapitalizmu do postsocjalizmu” (Mokrzycki 1997).

Owo pomieszanie było kluczem często stosowanym do interpretacji swo-
istości postkomunizmu. Badacze proponowali rozdzielenie warstw wpływu, by 
móc prowadzić analizy porównawcze. Najszerszą płaszczyzną były megatenden-
cje, czyli uniwersalne procesy rozwojowe, w które wkraczaliśmy z opóźnieniem 



57Czy przeszłość ma znaczenie?

właściwym regionom peryferyjnym i zacofanym. Należała do nich modernizacja, 
czyli przejście od społeczeństwa tradycyjnego do nowoczesnego. W ostatnich 
dekadach została zastąpiona przez proces globalizacji. Drugim poziomem były 
„regionalne procesy odwracalne”, na które składał się okres komunizmu. Można 
go widzieć jako zmodyfi kowaną, selektywną wersję modernizacji (Ziółkowski 
2000; Kochanowicz 1998). Wreszcie trzeci, najwęższy, dotyczył „specyfi cznie 
polskich, nieodwracalnych zjawisk”, jak przesunięcia granic po drugiej wojnie 
światowej i masowe migracje (Ziółkowski 2000: 13; Wnuk-Lipiński, Ziółkow-
ski 2001). Dyskusyjne i trudne okazało się określenie siły oddziaływania tych 
poziomów. Przekonanie, że na przełomie tysiącleci wpływ na dalsze przemia-
ny przejęły czynniki z poziomu pierwszego, ogólnoświatowego, a zmalały od-
działywania regionalnego kontekstu postkomunistycznego, kierowało rosną-
cym zainteresowaniem globalizacją (Wnuk-Lipiński, Ziółkowski 2001). Jednak 
w praktyce analiz socjologicznych nadal sięgano do wyjaśnień opartych na trwa-
łości pozostałości realnego socjalizmu (por. Mokrzycki 2002; Grabowska 2004; 
Zybertowicz 2002, 2005). Zdarzały się też próby interpretacji opartych na połą-
czeniu analiz wpływu obu poziomów. Najbardziej rozbudowana i szeroka była 
koncepcja Jadwigi Staniszkis władzy globalizacji i jej wpływu na rzeczywistość 
peryferyjnych i zacofanych krajów postkomunistycznych (Staniszkis 2003).

Rozłożenie akcentów po stronie procesów zewnętrznych i uniwersalnych, 
czy też ciążenia dziedzictwa komunizmu i epok wcześniejszych, wiązało się 
z nastawieniem wobec ewentualnego wyniku transformacji. Optymistyczne prze-
konanie, że polskie społeczeństwo „otrząsnęło się z szoku transformacyjnego 
i wkracza w okres, w którym skonsolidowany system społeczny będzie się wy-
raźnie przesuwał od peryferii w kierunku centrum cywilizacji euroatlantyckiej” 
(Wnuk-Lipiński, Ziółkowski 2001: 271) wyrażali zwolennicy dominacji proce-
sów globalizacyjnych i głosiciele powodzenia modernizacji. Ci zaś, którzy ana-
lizowali rzeczywistość w kategoriach postkomunizmu, byli skupieni na badaniu 
dysfunkcji i deformacji, zakładając przy tym, że były one wyrazem struktural-
nych, a nie przejściowych uwarunkowań (por. Staniszkis 2001, 2003; Mokrzycki, 
Rychard, Zybertowicz 2002). Nie wystarczyło dokonać demontażu pozostało-
ści komunizmu. Reformy miały charakter „kolejnego skoku modernizacyjnego 
w odwiecznej pogoni Europy Wschodniej za Europą Zachodnią” (Mokrzycki 
2001: 73). Pociągnęły za sobą niszczenie nie tylko instytucji, ale także całych 
wielkich grup społecznych, ukształtowanych w historycznym rozwoju tej części 
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Europy. Tak można było widzieć przyszłość inteligencji czy klasy chłopskiej, 
grup, które w socjalizmie znalazły swoiste nisze, gwarantujące coraz bardziej 
anachroniczne, blokujące rozwój przetrwanie. Po 1989 roku, wystawione na im-
pulsy gospodarki rynkowej, stanęły przed perspektywą unicestwienia. W zależ-
ności od wielkości szans na indywidualne „ucieczki” od tego losu przez wyko-
rzystanie posiadanych zasobów można było określić prawdopodobne nastawie-
nia ludzi wobec tej sytuacji (Mokrzycki 2001: 75). Pomieszanie epok ukazywano 
też jako nałożenie się tego, co „tutejsze” i cech wziętych „stamtąd”, z różnych 
momentów rozwoju społeczeństw zachodniej Europy. Użycie tej kategorii po-
zwalało na przykład inaczej zdiagnozować rzeczywiste linie podziałów na pol-
skiej scenie politycznej. Najważniejsze miały dotyczyć wizji miejsca Polski 
w systemie światowym, co oznaczało, że stosunek do peryferyjności kraju miał 
być ważnym źródłem różnic politycznych (Sosnowska 1997). 

W ostatnich paru latach pojawiło się inne, nieco bardziej optymistyczne 
myślenie o znaczeniu peryferyjności i dziedzictwa zamierzchłej historii w no-
wych warunkach. Sięgnięcie do zasobów tradycji może być zaskakująco owocne. 
W tym ujęciu przezwyciężenie luki między peryferiami a obszarami centrum nie 
musi się dokonywać przez przyjęcie wzoru z zewnątrz, ale przez odwołanie do 
lokalnych zasobów z przeszłości (Krasnodębski 2003: 207). Zaliczono do niej na 
przykład polską tradycję republikańską, która może przyczynić się do zbudowania 
stabilnej, silnej demokracji, zakorzenionej w strukturach lokalnych i w wyrazistej 
tożsamości kulturowej. Socjologowie zaczęli zwracać uwagę na rolę ukrytych 
i trwałych struktur normatywnych, istniejących w społecznościach lokalnych. 
Tam pokłady przeszłości, wyrażające się poprzez miejscowe tradycje, mogły 
być czynnikiem decydującym o aktywności obywatelskiej, wspólnotowości czy 
sposobie funkcjonowania mechanizmów demokratycznych. Potraktowanie ich 
jako zasobu nie przesądzało jeszcze o funkcjach bądź dysfunkcjach, jakie mogły 
pełnić w społecznościach. Ujęcie tradycji „jako sposobu radzenia sobie z nową 
rzeczywistością” otwierało ponadto pole badań do określenia natury „demokracji 
po polsku” i wskazania roli jej zakorzenienia w kulturowej warstwie różnych 
społeczności lokalnych (Kurczewska, Kempy, Bojar 1998). Takie składniki lo-
kalnego kontekstu polskiej demokracji, jak duża w niej rola tradycji narodowych, 
związków zawodowych czy Kościoła katolickiego, które zwykle traktowane są 
jako potencjalne zagrożenia dla funkcjonowania demokracji, okazywały się dość 
harmonijnie współistnieć z mechanizmem demokratycznym. Ten „lokalny kolo-
ryt” tworzył mozaikę powiązań, sprzeczną z uniwersalną logiką ładu demokra-
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tycznego, ale świetnie się sprawdzającą w naszym przypadku. Przykładem była 
rola Kościoła i polski typ katolicyzmu, specyfi czna rola związków zawodowych 
czy tradycji narodowej (Mokrzycki, Rychard, Zybertowicz 2002: 25; Kurczew-
ska 2002; Woźniak 2002). Podobnie badacze wiejskich społeczności lokalnych 
wskazywali na potrzebę uwzględniania miejscowych tradycji oraz związanego 
z nimi potencjału samoorganizacji w procesie modernizacji i instytucjonalizacji 
wsi (Gorlach, Seręga 1995). 

Tematowi tradycji zaczął stopniowo towarzyszyć wątek refl eksji nad funk-
cjami pamięci społecznej w zmieniającym się społeczeństwie polskim (Ziółkow-
ski 2000, 2001, 2003). Pamięć zbiorowa jako element świadomości społecznej 
okazała się szczególnie ważna w okresie głębokich zmian. Projekt transformacji 
zakładał przecież przywrócenie pewnych elementów obecnych w przeszłości 
i powrót do stanu sprzed „zamrażarki komunizmu”. Faktycznie jednak dokonał 
się on w nowych warunkach i dał inny efekt. W badaniu stanu polskiego społe-
czeństwa pojawił się więc namysł nad rolą toczących się w nim gier o pamięć 
oraz jej społeczne wykorzystanie. Wyjście z komunizmu otworzyło kwestię 
przywracania pamięci oraz rozpoczęło debatę nad wymową przeszłości (Szacka 
2006). Oprócz poznawczej, emocjonalnej i legitymizacyjnej, istotna była refl ek-
syjna funkcja pamięci społecznej (Ziółkowski 2003). Wiązała się ona bowiem 
z interpretacjami nowej, kształtującej się rzeczywistości oraz uczestniczyła 
w konstruowaniu tożsamości społecznych. W tym punkcie niejako spotkała się 
opinia publiczna i naukowe zadania socjologów. Rola przeszłości w konstruowa-
niu obrazów współczesności okazała się kluczowa w obu przypadkach. 

W ciągu dwudziestu lat przemian systemowych w Polsce ich socjologiczne 
interpretacje zawsze były ściśle powiązane z odniesieniami do przeszłości. Miało 
to dużo wspólnego z oceną kierunku transformacji. W pierwszych latach diagno-
zowano nową rzeczywistość poprzez podkreślenie jej socjalistycznych pozosta-
łości, które stanowiły przeszkody i utrudnienia we wdrażaniu nowego porządku. 
Perspektywa czasowa była wtedy krótka. System zmieniał swoje reguły w wy-
niku projektu reform. Przedmiotem analiz socjologów było więc społeczeństwo 
rozumiane jako ludzie i grupy skonfrontowane z nową społeczną przestrzenią 
ich działań. Wydawało się, że o ile resztki skompromitowanej przeszłości na po-
ziomie systemu usuwano poprzez odgórne stanowienie nowych zasad i instytu-
cji, to na poziomie społecznym były one odporne na zmianę. Powszechna wtedy 
ideologia „wielkiej przemiany” nie mogła cenić trwałości i ciągłości, obecnych 
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w wielu dziedzinach życia społecznego. W związku z tym często spoglądano 
na nie jako na przeszkody pomyślnej transformacji. Z biegiem lat, kiedy nowy 
porządek wydawał się krzepnąć i stabilizować, przedmiotem badań socjologów 
stała się niedoskonała, niedokończona rzeczywistość postkomunizmu, ponieważ 
wciąż nie było innej. Jej głębsze zrozumienie było możliwe tylko przez anali-
zę „hybrydowego” charakteru, łączącego elementy nowe i stare. Pod wpływem 
zbliżania się integracji Polski z UE badacze społeczni zwrócili też uwagę na ze-
wnętrzne otoczenie, osadzając polską transformację w procesach długiego trwa-
nia i kontekście historycznego zacofania i peryferyjności. To odkrycie pozwoliło 
przezwyciężyć ograniczenia paradygmatu modernizacji imitacyjnej, utorowało 
drogę do stawiania kwestii polskiej drogi do nowoczesności i własnego miejsca 
w globalizującym się świecie. Ostatecznie zwrócono też uwagę na rolę tradycji 
i społecznej pamięci w kształtowaniu się współczesnego społeczeństwa polskie-
go i jego nowoczesnej tożsamości. 

Literatura

Buchner-Jeziorska A. 1993, Ludzie w gospodarce. Próba rekonstrukcji koncepcji nowego 
ładu społeczno-ekonomicznego w Polsce, „Studia Socjologiczne”, nr 3–4, s. 21
–37.

Domański H. 1994, Społeczeństwa klasy średniej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
Domański H. 2000, Zamiast zakończenia: kilka uwag na temat klasy średniej jako wzoru 

do naśladowania, w: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak żyją 
Polacy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Domański H. 2002, Polska klasa średnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Wrocław.

Domański H., Rychard A. 1997, Wprowadzenie. Dekompozycja – chaos – procesy 
restrukturyzacji, w: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Gliński P., Palska H. 1997, Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, 
w: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, Wydawnictwo IFiS 
PAN, Warszawa.

Gorlach K., Seręga Z. 1995, Instytucjonalizacja życia w wiejskich społecznościach 
lokalnych – szansa czy zagrożenie?, w: A. Sułek, J. Styk (red.), Ludzie i in sty-
tucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu 
Socjologicznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Grabowska M. 2004, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce 
po roku 1989, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.



61Czy przeszłość ma znaczenie?

Grabowska M., Koralewicz J., Mach B., Pańków J., Wnuk-Lipiński E., Ziółkowski M. 
1992, Społeczeństwo polskie i jego instytucje w okresie zmiany, „Politicus”, nr 1
–2.

Grabowska M., Szawiel T. (red.) 2001, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, 
partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Hankiss E. 1988, The „Second Society”: Is There an Alternative Social Model Emerging 
in Contemporary Hungary, „Social Research” 55, nr 1–2, s. 13–42. 

Hryniewicz J. 2004, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Kochanowicz J. 1992, Modernization from Above. Between Market Romanticism and 
Statist Utopia, „Polish Sociological Bulletin”, nr 3–4. 

Kochanowicz J. 1998, Transformacja polska w świetle socjologii historycznej. Między 
Trzecim Światem a państwem opiekuńczym, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, 
s. 23–37.

Kowalik T. 1991, Zmiana ustroju – wielka operacja czy proces społeczny?, w: Spo-
łeczeństwo uczestniczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna, ISS 
UW, Warszawa.

Krasnodębski Z. 2003, Demokracja peryferii, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk.

Kurczewska J. 2001, Posłowie, w: E. Mokrzycki, Bilans niesentymentalny, Wydawnictwo 
IFiS PAN, Warszawa.

Kurczewska J. 2002, Po co nam patriotyzm?, w: E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zyber-
towicz (red.), Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, Wy-
dawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Kurczewska J., Kempny M., Bojar H. 1998, Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji. 
W poszukiwaniu korzeni demokracji, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 89–110.

Kurczewski J. 1998, Rozważania nad strukturą społecznej emancypacji, „Studia 
Socjologiczne”, nr 2, s. 69–88. 

Krzemiński I. 1993, Ideały i interesy: świadomość społeczna zakłopotana. Szkice do 
obrazu, w: M. Grabowska, A. Sułek (red.), Polska 1989–1992. Fragmenty pejzażu, 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Lipset S.M., Rokkan S. 1967, Party Systems and Voters Alignments. Cross National 
Perspectives, The Free Press, New York.

Marody M. 1991, Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany 
systemowej, Wydawnictwo Aneks, Londyn.

Marody M. 1991a, Co nam zostało z tych lat? Dyskusja panelowa w Komitecie Socjologii 
PAN, „Studia Socjologiczne”, nr 1–2. 



62 Agnieszka Kolasa-Nowak

Marody M. 1991b, New Possibilities and Old Habits, „Sisyphus”, t. VII, s. 33–39.
Marody M. 1996, Jak daleko stąd, jak blisko… do kapitalizmu, w: M. Marody (red.), 

Oswajanie rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realną demokracją, 
Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.

Marody M. 1997, Post-Transitology or is there any Life after Transition?, „Polish 
Sociological Review”, nr 1, s. 13–21.

Marody M. 1999, Od społeczeństwa drugiego obiegu do społeczeństwa obywatelskiego, 
„Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 35–53.

Marody M., Kochanowicz J. 2007, Pojęcie „kultury ekonomicznej” w wyjaśnianiu 
polskich przemian, w: J. Kochanowicz, S. Mandes, M. Marody (red.), Kulturowe 
aspekty transformacji ekonomicznej, Wydawnictwo ISP, Warszawa. 

Mokrzycki E. 1991, Dziedzictwo realnego socjalizmu, interesy grupowe i poszukiwanie 
nowej utopii, w: A. Sułek, W. Wincławski (red.), Przełom i wyzwanie. Pamiętnik 
VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Warszawa–Toruń.

Mokrzycki E. 1991a, Społeczne granice wschodnioeuropejskich reform ekonomicznych, 
„Krytyka”, nr 36, s. 61–68.

Mokrzycki E. 1995, A New Middle Class?, w: C. Bryant, E. Mokrzycki (red.), Democracy, 
Civil Society and Pluralism, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Mokrzycki E. 1997, Od protokapitalizmu do postsocjalizmu. Makrostrukturalny wymiar 
dwukrotnej zmiany ustroju, w: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego 
ładu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Mokrzycki E. 2001, Bilans niesentymentalny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa. 
Mokrzycki E. 2002, Demokracja „negocjacyjna”, w: E. Mokrzycki, A. Rychard, 

A. Zybertowicz (red.), Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji, 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Mokrzycki E., Rychard A., Zybertowicz A. (red.) 2002, Utracona dynamika? O nie-
dojrzałości polskiej demokracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Morawski W. 1993, Zmiana społeczna jako wyzwanie cywilizacyjne, w: M. Grabowska, 
A. Sułek (red.), Polska 1989–1992. Fragmenty pejzażu, Wydawnictwo IFiS PAN, 
Warszawa.

Morawski W. 1996, Demokracja a gospodarka. O trzech dylematach w procesie 
konstytuowania się obywatela, w: M. Marody, E. Gucwa-Leśny (red.), Podstawy 
życia społecznego w Polsce, ISS UW, Warszawa.

Przeworski A. 1991, Eastern Europe: The Most Signifi cant Event of Our Lifetime?, 
„Sisiphus”, t. VII, s. 9–17.

Rychard A. 1993, Reforms, Adaptation and Breakthrough, Wydawnictwo IFiS PAN, 
Warszawa.



63Czy przeszłość ma znaczenie?

Rychard A. 2002, Polityka i społeczeństwo w Polsce. Ewolucja porządku instytucjonal-
nego, w: E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz (red.), Utracona dynamika? 
O nie dojrzałości polskiej demokracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Sosnowska A. 1997, Tu, tam – pomieszanie, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 61–85.
Sosnowska A. 1998, Teorie zmiany i rozwoju społecznego a zmiany w Europie Wschod-

niej. O potrzebie perspektywy globalnej, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 61–72. 
Sosnowska A. 2004, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947

–1994), Wydawnictwo Trio, Warszawa. 
Staniszkis J. 1989, Ontologia socjalizmu, Wydawnictwo In Plus, Warszawa.
Staniszkis J. 1991, Głos w dyskusji „Challenges to Pluralism and Democracy. Views form 

Inside and Outside”, „Sisyphus”, t. VII.
Staniszkis J. 1992, Ciągłość i zmiana, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 23–41. 
Staniszkis J. 1994, W poszukiwaniu paradygmatu transformacji, ISP PAN, Warszawa.
Staniszkis J. 1994a, Postkomunizm: próba opisu, w: K. Frieske, W. Morawski (red.), 

W biegu czy w zawieszeniu? Ludzie i instytucje w procesie zmian, IS UW, War-
szawa.

Staniszkis J. 2001, Postkomunizm. Próba opisu, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk.

Staniszkis J. 2003, Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Szacka B. 2006, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-

szawa.
Szacki J. 1996, Nauki społeczne wobec wielkiej zmiany, „Odra”, nr 3, s. 4–8. 
Sztompka P. 1991, The Intangibles and Imponderables of the Transition to Democracy, 

„Studies in Comparative Communism”, t. 24, nr 3.
Sztompka P. 1992, Civilizational Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies, 

„Zeitschrift für Soziologie”, Jg. 22, H. 2, s. 85–95. 
Sztompka P. 1997, Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, 

lojalność, solidarność, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 5–19.
Sztompka P. 2000, Trauma wielkiej zmiany, ISP PAN, Warszawa.
Świda-Ziemba H. 1990, Mechanizmy zniewalania społeczeństwa – refl eksje u schyłku 

formacji, ISNS UW, Warszawa.
Świda-Ziemba H. 1994, Mentalność postkomunistyczna, „Kultura i Społeczeństwo”, 

nr 1, s. 35–50.
Wnuk-Lipiński E. 1991, Standard życia a postawy obywatelskie, w: Społeczeństwo uczest-

niczące, gospodarka rynkowa, sprawiedliwość społeczna, IS UW, Warszawa.
Wnuk-Lipiński E. 1991a, Challenges to Pluralism and Democracy. Views from Inside 

and Outside, „Sisyphus”, t. VII. 



64 Agnieszka Kolasa-Nowak

Wnuk-Lipiński E., Ziółkowski M. 2001, Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjo-
logicznej syntezy, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa.

Woźniak T. 2002, Czy katolicyzm zagraża polskiej demokracji?, w: E. Mokrzycki, 
A. Rychard, A. Zybertowicz (red.), Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej 
demokracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Zaborowski W., Adamski W., Białecki I., Fedorowicz M. 1993, Dylematy transformacji, 
w: A. Rychard, M. Federowicz (red.), Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy 
i studia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Ziółkowski M. 1993, Polacy wobec ładu postmonocentrycznego. Społeczeństwo polskie 
i jego instytucje w 1992 roku, ISP PAN, Warszawa. 

Ziółkowski M. 1995, The Pragmatic Shift in Polish Social Consciousness: With or 
Against the Tide of Rising Post-Materialism?, w: E. Wnuk-Lipiński (red.), After 
Communism. A Multidisciplinary Approach to Radical Social Change, ISP PAN, 
Warszawa.

Ziółkowski M. 1998, O różnorodności teraźniejszości. Pomiędzy tradycją, spuścizną 
socjalizmu, nowoczesnością a ponowoczesnością, w: A. Sułek, M.S. Szczepański 
(red.), Śląsk – Polska – Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie 
lokalnej i globalnej. Xięga z Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Ziółkowski M. 2000, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydaw-
nictwo Fundacji Humaniora, Poznań.

Ziółkowski M. 2001, Pamięć i zapominanie. Trupy w szafi e polskiej zbiorowej pamięci, 
„Kultura i Społeczeństwo”, nr 3–4, s. 3–21.

Ziółkowski M. 2003, Cztery funkcje pamięci społecznej. Przypadek Polski, w: A. Kojder, 
K.Z. Sowa (red.), Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społeczeństwa polskiego. 
Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego Rzeszów – Tyczyn, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Ziółkowski M., Pawłowska B., Drozdowski R. 1994, Jednostka wobec władzy, Wydaw-
nictwo Nakom, Poznań.

Zybertowicz A. 2002, Demokracja jako fasada. Przypadek III RP, w: E. Mokrzycki, 
A. Rychard, A. Zybertowicz (red.), Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej 
demokracji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Zybertowicz A. 2005, Antyrozwojowe grupy interesu. Zarys analizy, w: W. Wesołowski, 
J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa świat, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.



65Czy przeszłość ma znaczenie?

CZY PRZESZŁOŚĆ MA ZNACZENIE?
DZIEDZICTWO PRZESZŁOŚCI W SOCJOLOGICZNYCH 
INTERPRETACJACH   TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

Streszczenie

W socjologicznej interpretacji transformacji zrozumienie teraźniejszości dokonuje 
się w trakcie nieustannej reinterpretacji przeszłości. Rekonstrukcja tych odwołań jest po-
średnio analizą socjologicznych interpretacji zmiany systemowej. W pierwszych latach 
diagnozowano nową rzeczywistość poprzez podkreślenie jej socjalistycznych pozostało-
ści, które stanowiły przeszkody i utrudnienia we wdrażaniu nowego porządku. Powszech-
na wtedy ideologia „wielkiej przemiany” nie mogła cenić trwałości i ciągłości, obecnych 
w wielu dziedzinach życia społecznego. Często zatem spoglądano na nie jako na prze-
szkody pomyślnej transformacji. Z biegiem lat, kiedy nowy porządek wydawał się krzep-
nąć i stabilizować, przedmiotem badań socjologów stała się niedoskonała, niedokończona 
rzeczywistość postkomunizmu. Jej głębsze zrozumienie było możliwe tylko przez analizę 
„hybrydowego” charakteru, łączącego elementy nowe i stare. Pod wpływem zbliżania się 
integracji Polski z UE badacze społeczni zwrócili też uwagę na zewnętrzne otoczenie, 
osadzając polską transformację w procesach długiego trwania i kontekście historycznego 
zacofania i peryferyjności. To odkrycie pozwoliło przezwyciężyć ograniczenia paradyg-
matu modernizacji imitacyjnej. Utorowało drogę do stawiania kwestii polskiej drogi do 
nowoczesności i własnego miejsca w globalizującym się świecie. Poprzez historyczną 
analizę można dojść do uznania swoistości polskiej drogi, nie odrzucając jednocześnie 
wypracowanych przez socjologię teorii, metod i pojęć. 

Słowa kluczowe:  zmiana systemowa, socjologia transformacji, przeszłość, modele 
transformacji

DOES HISTORY MATTER?
LEGACY OF THE PAST IN SOCIOLOGICAL INTERPRETATIONS 

OF THE POLISH SYSTEMIC CHANGE

Summary

Sociological interpretations of systemic change after 1989 contain many references 
to the recent and more remote past. The new social reality was described and diagnosed 
by showing the important role of post-socialist remnants. They were seen as obstacles 
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in creating the new social order. In those times, the ideology of a swift and quick transition 
to market democracy was popular. So the durability and permanence of elements from 
the communist era was not under scientifi c scrutiny. As time passed and the new social 
order seemed to set, sociologists started to explore this uncompleted and imperfect social 
reality called post-communism. They analyzed its hybrid nature, in which the new and 
old elements are combined. As Poland started the process of integration with the EU 
social scientists paid attention to the external context of Polish transformation in the 
longue duree processes. They „found” historical backwardness and peripheral status 
of Eastern Europe. This allowed them to overcome the limitations of the moderniza-
tion theory and to put forward an issue of the Polish route to modernity. The historical 
approach enables sociologists to think about Poland’s own place in the globalizing 
world.

Keywords: systemic change, sociology of transformation, past, models of transforma-
tion


